
1. vrsti (1. z desne) in na večerji pri posebni mizi (desno, drugi na njeni
levi strani).

V zapuščini so ohranjeni tudi številni izpisi zgodovinskih del in teren-
skih zapisov narečnih govorov, ki jih je rabil za opis zgodovinske slovni-
ce slovenskega jezika in narečij.

Svoje bogato znanje je prenašal na slušatelje s svojimi odličnimi pre-
davanji. Nanje se je skrbno pripravil, a jih, po pripovedovanju njego-
vih učencev, večinoma izvedel na pamet; imel je le listek z opornimi 
točkami. S svojo karizmatičnostjo je vzbujal strahospoštovanje v po-
zitivnem smislu.

Ob vsem neutrudnem delu je znal tudi osebno živeti. Mir je iskal v na-
ravi, v gorah. Omenili smo že družino (tudi tu mu ni bilo prizaneseno, 
saj je izgubil 4-mesečno hčerkico in se potem toliko bolj ukvarjal z edi-
nim sinom), ženi in še prej dekletu je napisal na stotine pisem, imel je 
prijatelje širom sveta (ohranjena je obsežna korespondenca) in doma 
– bil je duša vsake družbe (prim. pismo F. Windischarja), o čemer pri-
čajo tudi šaljiva voščila ob okroglih obletnicah. Žal je bila 60. zadnja.
Slovo prijateljev je bilo ganljivo; pogrebni govor nekdanjega študenta,
v tistem času sodelavca, Antona Slodnjaka razkriva globoko spoštovan-
je, hvaležnost in občudovanje; ne samo po strokovni, pač pa tudi po
človeški strani.

Vera Smole

Od 7. februarja do 16. marca 2023

Razstava
Fran Ramovš 

(14. 9. 1890–16. 9. 1952)
Ob 70. obletnici smrti

Zakaj postavitev v Knjižnici Brežice?

Akad. prof. dr. Fran Ramovš je bil velik jezikoslovec, organizator in vizio-
nar, ki se ga je ob obletnicah nujno spomniti. Tak je bil tudi pišeški rojak 
Maks Pleteršnik (3. 12. 1840–13. 9. 1923), veliki slovenski slovaropisec 
in avtor Slovensko-nemškega slovarja v dveh delih (1894, 1895), čigar 
100. obletnico smrti z več prireditvami zaznamujemo to leto; začnimo s 
to razstavo, ki bo postavljena do dogodka v rodnih Pišecah z naslovom 
Slikovito izražanje (frazemi, pregovori, reki) v domačem govoru Maksa 
Pleteršnika. Na bližnjem Mostecu se je rodil še en veliki slovenski jezi-
koslovec, akad. prof. dr. Jože Toporišič (11. 10. 1926–9. 12. 2014), ured-
nik druge knjige Ramovševih zbranih del.

Kratka predstavitev razstave

Razstava o Franu Ramovšu je bila v osnovi dvodelna: na plakatih in v 
vitrinah, na ogled pa je (bila) tudi delovna verzija dopolnjene Ramo-
vševe bibliografije, ki jo je pripravila Anka Sollner Perdih. Tu so vitrine 
predstavljene le s fotografijami na zadnjih plakatih. 

Zasnova: Vera Smole, Karmen Kenda-Jež
Gradivo so pripravile: Andreja Puc, Anka Polajnar, 

Kristina Pritekelj, Urška Skalicky, Urška Šavc in 
Alenka Porenta

Slikovno gradivo iz zapuščine akademika  
prof. dr. Frana Ramovša (1890–1952),  

Biblioteka SAZU (signaturi R46, R57)
Oblikovanje: Žiga Valetič

Razstava je nastala v okviru niza 
dogodkov s skupnim naslovom 
Ramovšev teden 20.–23. 
september 2022 v organizaciji  
ZRC SAZU, SAZU in Univerze v 
Ljubljani.
Prva postavitev: Avla Filozofske 
fakultete UL, 20. 9. 2022 do 14. 10. 
2022.



vanju, je bila dokaj mirna, iz dokumentov pa je moč razbrati prevlado 
nemškega jezika, tudi na gimnaziji v Ljubljani; le rojstni in krstni list, 
izdan v Ljubljanski škofiji, je slovensko-latinski.

Prva svetovna vojna in soška fronta sta ga zaradi fizičnega in psihič-
nega zloma zaznamovali za vse življenje; a jo je preživel in si ustvaril 
družino ter ob vojaški službi v zaledju nadaljeval svojo strokovno in pe-
dagoško pot – s podporo nekdanjih profesorjev in družine. Konec vojne 
je pomenil tudi razpad Avstro-ogrske monarhije in drugačno politično 
ureditev Evrope.

Čas nove države, kratkotrajna SHS in za njo Kraljevina Jugoslavija, je 
bilo njegovo najbolj intenzivno obdobje po znanstveni, pedagoški 
in organizacijski strani. Pridobil si je velik ugled doma in v tujini, 
brezkompromisno sledil svojim ciljem v prid slovenstva in odklonil 
vabili na priznane evropske univerze (Dunaj, Praga). Zavedal se je, kaj 
pomeni najvišja stopnja izobraževanja v maternem jeziku, kaj pomeni 
raziskan in vsestransko razvit lastni jezik, kaj najvišja znanstvena 
ustanova, knjižnica in druge kulturne ustanove. 

Ponovno vojna, druga svetovna vojna. Vedel je, kje je njegovo mesto, 
ponovno za las ušel smrti v Gramozni jami, prejemal pisma iz taborišč 
... Obenem pa delal na vseh svojih področjih. Na žigih se italijanščina 
leta 1942 zamenja z nemščino, do konca vojne.

Nastopi Jugoslavija, njegovo delo se nadaljuje, uresničujejo se zastavl-
jeni cilji. Izkazujejo mu časti, dobiva zahvale ... življenjske moči pa 
pojenjujejo. Kratko, a neverjetno plodno življenje se konča, ostanejo 
sadovi dela.

***

Drugi del, na 5 panojih, izpostavlja nekaj sadov v materialnem smislu 
pa tudi v smislu njegove veličine, ki se kaže v medčloveških vezeh. 

Dialektološka karta slovenskega jezika (1931), zemljevid in 72 strani be-
sedila s prostorskimi skicami, ki jo je poslal širom Evrope, mu je prines-
la dobesedno slavo in veliko pohvalnih in občudujočih odzivov medna-
rodne strokovne javnosti, vendar je bil ugleden že prej. Zato ni čudno, 
da je na 1. mednarodnem slavističnem kongresu v Pragi (1929) sedel v 

Za naslovnim je na enajstih panojih prikazan predvsem izbor gradiva iz 
njegove osebne zapuščine, ki jo hrani Biblioteka SAZU. Pregled in širši 
izbor iz tega zelo obsežnega gradiva je opravila dr. Karmen Kenda-Jež. 
Na panojih je predstavljeno življenje in delo Frana Ramovša skozi raz-
lične dokumente in slike (nekaj teh je vzetih tudi s spleta), in sicer na 
prvih sedmih panojih s podnaslovom Mejniki kronološko, na zadnjih 
petih bolj vsebinsko. Z njimi smo Frana Ramovša želeli prikazati v času 
in prostoru tudi za širšo javnost in mladino. 

V petih vitrinah se je nahajal izbor predvsem knjižnega oziroma časo-
pisnega in revialnega gradiva: v prvi vitrini njegovi prvi literarni poskusi 
in prva zanj pomembna znanstvena revija, v drugi vitrini glavnina ob-
sežnega uredniškega dela, v tretji vitrini temeljna dela s področja zgo-
dovinske slovnice in dialektologije, v četrti vitrini pravopisi, njegovo 
zbrano delo v dveh knjigah in izsek iz vprašalnice za načrtovani Sloven-
ski lingvistični atlas ter v peti vitrini njemu posvečeni (jubilejni) zbor-
niki in revije, vključno z delom objavljenih korespondenc. 

Sprehod po razstavi

Panojski del razstave skozi drobce prikazuje življenje in delo človeka, 
brez katerega bi se zgodovina slovenstva pisala drugače: zagotovo 
slovenska univerza ne bi bila ustanovljena že leta 1919 in tudi aka-
demija znanosti in umetnosti ne leta 1938. Pomenljivi dan njegovega 
prvega predavanja študentom v slovenskem jeziku o nujnosti raziskav 
zgodovine slovenskega jezika na novi slovenski univerzi, 3. decembra 
1919, je postal praznik Univerze v Ljubljani. Postavil je še v mnogočem 
nepresežene temelje zgodovinske slovnice in dialektologije sloven-
skega jezika, zastavljeni načrti se še vedno uresničujejo predvsem na 
po njem imenovanem (leta 1986) Inštitutu za slovenski jezik Frana Ra-
movša ZRC SAZU.

***

Prvi del, zasnovan kronološko, Mejniki, niso samo Ramovševi osebni 
mejniki, pač pa vsaj evropski. 

Otroštvo in mladost, preživeta v Avstro-ogrski monarhiji in v izobraže-




